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Innledning 

Så lenge det har vært mennesker i Norge eller det geografiske området vi i dag kaller Norge 

har de menneskene vært helt avhengige av havet. Det er vi fortsatt og det kommer vi til å 

fortsette å være i all overskuelig fremtid. Havet har alltid vært den viktigste transportåren for 

frakt av transport og personer. I tillegg har alltid de største og viktigste norske næringene 

vært knyttet til havet, tradisjonelt i form av fiskeri og i den senere tid i form av petroleum og 

akvakultur. 

 

Oljekrisen som startet i 2014 åpnet mange øyne til den bitre sannheten at norsk økonomi er 

alt for avhengig av petroleumsnæringen. Vi må også innse at enten som et resultat av økt 

miljøbevissthet eller fordi ressursen rett og slett er brukt opp så vil petroleumsnæringen på et 

eller annet tidspunkt utfases. Da må vi ha alternativene klar og nye hjørnesteinsnæringer må 

bygges på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. 

 

I fremtiden må vi, som vi alltid har gjort, se til havet. 

 

Fiskeri og akvakultur kommer til å bli viktigere etter hvert som oljenæringen svekkes. Det må 

brukes politiske virkemidler til å støtte opp under og fremme disse næringene. Det må sikres 

at utvikling og vekst ikke kommer på bekostning av miljø eller fiskehelse. Bærekraftighet og 

tilrettelegging for fremtiden må være grunnpilarer i forvaltningen av havressurser og 

økonomi kan ikke settes foran økologi. 

 

I tillegg til de enorme naturressursene har Norge tjent godt å være i verdenstoppen i 

teknologi og kompetanse. Det må man fortsette å være i både oppdretts- og fiskerinæringen. 

Politikken må legge til rette for og oppfordre til innovasjon og utvikling ved krav og 

insentiver. 

Det er til syvende og sist menneskene i Norge som er den største ressursen. Derfor må vi 

verne om rettighetene til alle som skal jobbe på og med havet i fremtiden. Bare med et trygt, 

forutsigbart og rettferdig arbeidsliv kan vi dra full nytte av naturressursene vi har i Norge. 
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Havet er fortiden, nåtiden og fremtiden for Norge og derfor må vi være fremoverlent og 

offensiv når vi skal legge retningslinjene for utviklingen. Sosialdemokratiske løsninger har 

bygd det Norge vi kjenner i dag. De må også være grunnsteinen i fremtidens havpolitikk.  

  

4 



 

1. Fiskeri 

Fiskeri er den eldste næringen i Norge og har vært livsgrunnlaget flere generasjoner langs 

kysten. Det er fortsatt 8000 mennesker som livnærer seg på fiskeri i dag og villfisk fra Norge 

er en luksusvare som eksporteres til land over hele verden.  

 

AUF i Troms mener at fiskeri skal fortsette å være en sentral del av kystbefolkningen sitt 

livsgrunnlag og den norske kulturen også i fremtiden. Derfor må vi drive fiske på en 

bærekraftig og fremtidsrettet måte. Miljøhensyn, bærekraftighet og rekruttering er essensielle 

deler av AUF i Troms sin visjon for fiskerinæringen. Disse må ivaretas for at kommende 

generasjoner også skal kunne få nytte godt av fiskeressursene som finnes i det norske havet. 

 

En grunnpillar i forvaltningen av fiskeressursene har alltid vært at disse tilhører det norske 

folket i fellesskap. Det prinsippet må bevares. Fiskeri er basert på konsesjoner som staten 

tildeler på vegne av folket.  AUF i Troms ønsker konsesjonsordninger som legger til rette for 

rekruttering og en variert flåte.  

 

Det er et problem at det er mulig å spekulere på kvoter. En tillatelse gitt av staten skal ikke 

behandles som et verdidokument som kan kjøpes og selges. Det er viktig at det under tildeling 

av konsesjoner legges klare retningslinjer for hvem som kan fiske på de og når disse 

tilbakefaller til eierne av fiskeriressursene, folket.  
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1.1 Rekruttering og utdanning  

De siste 20 årene er antall aktive fiskere redusert med 80 %. Det er et resultat av mer effektivt 

fiske og at flere driver med fiskeri på heltid. Denne utviklingen er ikke i seg selv negativ, 

men AUF i Troms mener det er viktig å fortsatt bevare en variert kystflåte med flere 

forskjellige typer fartøy og rekruttere flere ungdommer inn i fiskeriet. Da er det viktig å sikre 

at kvotene fordeles deretter. Dette ønsker vi blant annet å legge til rette for med 

generasjonskvoter, som forklart i kapittel 1.3.  

 

For å sikre gode fiskere som ikke skal behøve å reise blindt ut på sin første fisketur ønsker vi 

å styrke utdanningen innen blå naturbruk. I dag har flere av linjene som tilbyr naturbruk med 

fokus på havbruk gammelt utstyr og få skolesteder. Ved å investere i moderne utstyr, flere 

skolesteder og utvide mulighetene til arbeidspraksis vil fiskere fersk fra skolebenken sikres 

kompetanse for å drive fiske med det mest moderne utstyret på markedet. Da behøver den 

eksisterende fiskeflåten mindre tid på opplæring av nye fiskere, og kan heller videreutvikle 

den grunnleggende kompetansen slik at fremtidens fiskere kan benytte både ny teknologi og 

gamle triks.  

 

I et yrke som fiskeri er praksis og arbeidserfaring en viktig del av utdanningen. Det må derfor 

legges bedre til rette for at utdanning og arbeid kan knyttes sammen gjennom praksis og 

lærlingeplasser. Fiskebåter som tar inn lærlinger eller studenter innen fiskeri i praksis bør 

kompenseres for samfunnsansvaret de tar på seg. I tillegg kan gode kompensasjonsordninger 

fungere som insentiv for at det skal skapes flere lærling- og praksisplasser. 

 

AUF i Troms vil: 

● fordele kvotene til fordel for unge fiskere som vil inn i yrket 

● styrke utdanningen innen blå naturbruk, og modernisere utstyret på linjen 

● lage kompensasjonsordninger for lærlinger innen fiskeri 
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1.2 Miljø 

1.2.1 Miljøpåvirkninger på havet 

Det anslås at 30 prosent av menneskeskapte CO2-utslipp blir tatt opp i havet. Med dagens 

klimaendringer vil kapasiteten til havets CO2-opptak snart være nådd. En høy konsentrasjon 

av CO2 i vannet gjør havet surere, noe som påvirker hele det marine økosystemet. Viktige 

byggeklosser i det marine økosystemet, som for eksempel karbonater, blir redusert og arter 

som er avhengige av disse byggeklossene sliter. Planktonarter, reker, kråkeboller og 

sjøstjerner er eksempler på arter som i verste fall kan dø ut eller bli utkonkurrert av arter som 

kan tilpasse seg bedre eller som tåler forurensning bedre.De mest utsatte artene er på et lavt 

trofisk nivå, og det vil dermed gi store ringvirkninger i økosystemene om disse forsvinner.  

 

I de nordlige havområdene er endringene større enn ellers. Dette skyldes blant annet av at 

kaldere vann tar opp mer CO2, og dermed skjer endringene fortere. Med økende 

havtemperaturer som merkes best i nordlige havområder skjer det store endringer i 

økosystemene. Nye arter innvandrer fra andre områder, og kan utkonkurrere de opprinnelige 

artene. Endringer i beitegrunnlag og predatorer gir store utslag i artssammensetningen som 

kan få store konsekvenser for nærområdene.  

 

1.2.2 Påvirkning fra fiskeflåten 

Som ved alle næringer påvirker fiskeri miljøet. De største påvirkningene kommer fra 

transport, redskap og endringene som gjøres i økosystemene.  

 

Til tross for fiskeflåtens egeninnsats på å redusere utslipp er det fremdeles 

forbedringspotensiale. Energieffektiviteten per kilo fisk for de ulike fartøyene er svært ulik, 

noe som kommer av ulike avstander, hvor energikrevende fiskingen er og hvor lang sesongen 

er. Kystnære fartøy som driver med sesongbasert garn- eller linefiske vil derfor ha høyere 

energieffektivitet enn en tråler som leverer til mottak på land store deler av året. For å 
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redusere utslippene må de minst energieffektive fiskefartøyene se på muligheter for å øke 

effektiviteten.  

 

Redskapene har ulik effekt på miljøet og økosystemene. Bifangst, tap av redskaper og 

påvirkning på havbunnen er noe av det som gir størst konsekvenser. Det er vanskelig å unngå 

fangst av andre arter enn det som det fiskes etter. Sjøpattedyr og sjøfugler er også offer for 

bifangst. For å unngå dette har det kommet påbud om selektive redskap, sorteringsrister og 

åpning og stenging av fiskefelt. Likevel er det flere som trosser påbud og fikser ulovlig med 

stor bifangst. Dette må slås hardere ned på og myndighetene må legge inn mer ressurser på å 

oppdage denne type lovbrudd. 

 

 Redskapene som blir brukt i fiske kan ofte gå tapt eller bli kastet på sjøen når det er gammelt 

eller nytt utstyr tas i bruk. Fiskeredskap og fartøy står for en god del av forsøplingen av 

havet. Særlig gamle fiskegarn kan ha store konsekvenser for fisk, sjøpattedyr og sjøfugler 

som setter seg fast i garnene og dør.  

 

Fartøy som er ute i lengre perioder er avhengige av kjølemedier for å ta vare på fisken de 

fisker. De ulike kjemikaliene de bruker har ulik effekt på miljøet, og det er ofte lekkasjer som 

fører til utslipp i havet. Det er derfor viktig å kartlegge konsekvensene for de ulike 

kjølemediene og legge til rette for at de med størst miljøkonsekvenser blir tatt ut av markedet.  

 

 

1.2.3 Miljøgifter og matsikkerhet  

En del miljøgifter brytes ned sakte i naturen og kan dermed hope seg opp oppover i 

forskjellige næringskjeder. De farligste stoffene, som PCB og PBDE, har store konsekvenser 

selv ved små konsentrasjoner.  

 

Opptaket av miljøgifter starter allerede med plankton som ligger lavest i næringskjeden. 

Siden stoffene som regel har lang nedbrytningstid, og planktonet en kort livssyklus vil det 

meste av miljøgiftene planktonet tar opp bli med videre oppover i næringskjeden. Jo lengre 

opp i næringskjeden du kommer, jo høyere konsentrasjon av miljøgifter blir registrert. 
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Enkelte individer har så høy konsentrasjon av stoffene slik at det går utover livskvalitet og 

evne til å beskytte og reprodusere seg. For mange skalldyr er konsekvensen av miljøgiftene at 

skall blir svekket i den grad at det ikke lengre gir den samme beskyttelsen, og de blir mer 

utsatt for predasjon.  

 

Fisk med høy konsentrasjon av miljøgifter kan i verste fall være skadelig for mennesker å 

spise. Særlig er fet fisk en stor kilde til miljøgifter for mennesker. Urfolk i Arktis er særlig 

utsatt siden de ofte benytter seg av fett og spekk i maten, og gravide og ammende vil kunne 

overføre miljøgiftene til neste generasjon.  

 

I dag er det bedriftene selv som har hovedansvar for at maten de selger er trygg. Mattilsynet 

utøver kontroll over at dette skjer på rett måte, og har autoritet til å iverksette nødvendige 

tiltak for å sikre at maten er trygg.  

 

 

AUF i Troms vil: 

● at miljø skal være en viktig faktor i fiskeriforvaltningen 

● fiskeri skal ikke ha en negativ effekt på artsmangfoldet 

● næringen skal være en aktiv pådriver for økt bruk av miljødokumentasjon i hele 

verdikjeden 

● næringen forplikter seg til å fortsatt bidra til opprydningsaksjoner av forurensning fra 

annen menneskelig aktivitet langs kysten  

● at sjarkflåten som er inne hver dag skal etterhvert gå over fra diesel til drivstoff med 

null utslipp.  

● øke energieffektiviteten pr kilo fisk på de minst energieffektive fartøyene.  

● gjøre konsekvensene ved ulovlig bruk av redskap strengere.  

● innføre en panteordning for gamle og ødelagte fiskeredskap og fartøy dersom 

kjøpskvittering eller annet bevis for kjøp kan fremlegges.  

● utvikle redskap som er mer skånsomme mot havbunnen. 

● kartlegge og forby kjølemedier med negativ påvirkning på miljøet.  

● sikre at sjømat fra norske farvann fortsatt skal være en merkevare, og at 

konsentrasjonen av miljøgifter ikke er skadelig.  
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● Finne mer miljøvennlige alternativer til isopor  

 

1.3  Bærekraftig forvaltning 

For å sikre en bærekraftig og fremtidsrettet produksjon må både næringen, markedet og 

politikerne samarbeide for å finne de beste løsningene. Det ligger i næringens egen interesse 

å ha en bærekraftig produksjon, og næringen vil dermed være mer motivert til å gjøre tiltak 

for å forbedre seg selv.  

 

Havet kan virke utømmelig for ressurser, men som fiskerne har merket er det en grense på 

hvor mye som kan tas ut av havet. Av verdens fiskebestander er 52 prosent fullt utnyttet, 

mens 32 prosent er overbeskattet, synkende eller i en gjenoppbyggingsfase. For å sikre de 

samme mulighetene for kommende generasjoner må det føres en mer bærekraftig satsing på 

fiskeri. 

 

1.3.1 Økosystembaseret fiskeriforvaltning  

I løpet av de siste 10 årene har økosystembasert forvaltning blitt et begrep. Økosystembasert 

fiskeriforvaltning går ut på å ha et helhetlig føre-var- og adaptivt perspektiv. Det settes 

spørsmålstegn ved etablerte sannheter, uansett hvor grunnleggende de er. Det legges grunnlag 

for å ha en bred alderssammensetning i fiskebestandene og at viktige, intakte habitater 

kartlegges og bevares. Essensielle koblinger i næringskjeden identifiseres og bevares, 

samtidig som forandringer i økosystemene over tid tas med i betraktning. Som følge av fiske 

må øko-evolusjonære forandringer tas hensyn til, og en tilnærming som er integrert, 

tverrfaglig og inkluderende er hovedmålet.  

 

1.3.2 Svinn 

Nesten en tredjedel av all mat produsert går tapt eller kastes. I fiskerinæringen stammer store 

deler av det som regnes som svinn fra dårlig kvalitet. Vesentlige deler av det som kystflåten 

leverer inn er dårlig utblødd, har store slag- eller klemskade eller har spalting, noe som gjør 
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fisken uegnet til å bearbeides til menneskemat. Likevel er det mye av det som i dag går til 

svinn som kan brukes på andre områder som biodrivstoff, biobrensel eller animalsk fôr.  

 

1.3.3 Hvalfangst 

I århundrer har det blitt drevet med hvalfangst langs norskekysten. Naturlig er hvalen høyt 

oppe i næringskjeden, med få andre naturlige fiender enn mennesker. Hvalene ernærer seg 

ofte av arter på et lavt trofisk nivå, så populasjonene av hval vil derfor ha stor påvirkning på 

de marine økosystemene. Dersom populasjonene av hval eller andre predatorer blir for store 

kan grunnlaget i økosystemene falle sammen, og artssammensetningen vil kunne endres 

drastisk. Gjennom fangst har mennesker regulert hvalbestanden gjennom århundrer, noe arten 

har tilpasset seg til. Selv om metodene ved jakting på hval ikke er de mest humane, er det 

nødvendig for å opprettholde balansen i økosystemene.  

 

AUF i Troms vil: 

● sikre at Norge har en bærekraftig fiskeriressurs 

● ha en økosystembasert fiskeriforvaltning 

● redusere svinn i fiskeriet 

● at råvarer fra havet som er skadet eller på annen måte uegnet for menneskemat skal 

brukes til biodrivstoff, biobrensel, animalsk for eller andre bruksområder.  

● støtte en bærekraftig hvalfangst der det er nødvendig for å opprettholde balanse i et 

økosystem 

● utvikle mer humane metoder for hvalfangst 

 

 

 

 

  

11 



 

1.4 Kvoter og konsesjoner 

Norge er et av verdens største kystsamfunn, og våre råvarer selges til hele verden. Norske 

farvann er svært attraktiv, og økningen av antall utenlandske flåter og arbeidere øker. Norske 

havressurser tilhører det norske folket, og dette må vi sikre i fiskeripolitikken vår. 

  

1.4.1 Tilbakefall av kvoter 

Norge har en samlet sum av kvoter som fordeles ut. Disse kvotene tildeles privatpersoner 

som oppfyller kravene spesifisert i deltakerloven. Slik systemet er i dag har ikke innehaverne 

av kvotene noen spesiell tidsbegrensning på hvor lenge man har kvoten. Imidlertid følger det 

av havressursloven at kvotene kun er gyldige for et år av gangen. AUF i Troms mener at 

fiskeriforvaltningen må klargjøre for fiskerne i kvotevedtaket at en kvote tildelt i et år ikke 

automatisk betyr at samme fisker/reder får tilsvarende kvoter i kommende år. For 

strukturkvoter må fiskeriforvaltningen bestemmer når denne kvoten tilfaller staten. En 

ordning som daværende fiskeriminister Helga Pedersen innførte, med hjemfall etter 25 år 

mener AUF i Troms er fornuftig. 

 

 For å sikre at alle kvoter eies av det norske folk slik de skal etter både havressurslov og 

deltakerlov, må det være klare regler på hvor lenge en kan forvalte en kvote. Derfor vil det 

være hensiktsmessig å klargjøre mer eksplisitt i lovgivningen at alle kvoter skal tilbake til det 

norske folk, ved staten, etter en gitt tidsperiode, hhv. 1 – ett – år for vanlige kvoter og 25 år 

for strukturkvoter. 

 

For å få dette til å falle naturlig blant fiskerne ønsker vi å innføre et system hvor en større 

andel av kvoten vil falle tilbake til det norske folk etter bestemte tidsperioder, og/eller når 

eieren av kvoten og båten passerer visse aldre. Når en fisker blir tildelt en kvote etter søknad, 

vil den beholde full størrelse i de første 10 årene fiskeren forvalter den. Deretter vil den 

minske med 1 % for hvert år frem i 50 år og kvoten ligger på 60 % av full størrelse. Disse 

kvoter tilfaller en «kvotebank» som er basis for nytildeling av kvoter til unge rekrutter som 

vil inn i fisket. Dersom forvalteren av kvoten ønsker å gå opp i kvotenivå kan han eller hun 
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søke om å få den økt med en gitt prosentandel. Dette kan f.eks. gjelde fiskere som ønsker å ha 

med seg en rekrutt og som derved bidrar til at kunnskap og opplæring går videre til den neste 

generasjon. Kvoten kommer fremdeles til å minskes med 1 % årlig etter økningen for å sikre 

at det alltid er tilgjengelige kvoter for nye etableringer i fiskeflåten. Fiskere får også på dette 

viset en økonomisk sikkerhetsmargin de første årene etter sin etablering i tilfelle det skulle 

komme uforutsette utgifter mens man skaffer seg erfaring innen yrket. Hele dette systemet 

kaller vi “Tidsbestemt tilbakekalling av kvoter”. En andel av kvotene som tilbakekalles via 

tidsbestemt tilbakekalling vil bli reservert for unge fiskere som ønsker å drive fisket mer 

selvstendig. Denne andelen kalles “generasjonskvoter”. 

  

1.4.2 Salg av kvoter 

Salg av kvoter og konsesjoner er etter loven ulovlig. Imidlertid er det praksis for at kvoter og 

konsesjoner følger båten der selger vil slutte i yrket. Likevel unngår fiskere disse reglene ved 

å selge båt med kvote, søke om å slå sammen kvoter, og deretter selge båten uten kvote 

tilbake for en ubetydelig sum. For å motvirke dette ønsker vi at kvoten må gis tilbake til det 

norske folk når fartøyet selges til andre privatpersoner eller går i arv. Det blir da slik systemet 

også opprinnelig var tenkt – opp til fiskeriforvaltningen å avgjøre hvilke kvoter og 

kvotestørrelser som kjøperen av fartøyet skal tildeles. Størrelsen avgjøres etter hvilke kvoter 

som kjøper av fartøyet tenker å fiske på, og behovet for å få de omsøkte kvoter for å oppnå 

lønnsomhet. Kvotene skal ikke automatisk være identisk med dem som selger hadde på 

fartøyet. Her må en huske på at når rekruttene heretter vil starte i næringen så blir det 

unødvendig med svære lån av kapital og derved mindre kvoter for å oppnå lønnsomhet når 

rekruttene ikke lengre må kjøpe kvotene men får dem gratis. 

  

1.4.3 Pensjonsordning for fiskere 

Når en fisker ønsker å pensjonere seg mener AUF i Troms at det bør finnes et trygt og stabilt 

tilbud for å sikre pensjonen. I tillegg bør kvotene den aktuelle fiskeren disponerte tilbakefall 

det norske folk og kunne tildeles unge fiskere. Dette også for å styrke rekruttering. En løsning 

som ivaretar begge disse er at fiskere som har passert 60 år eller av medisinske årsaker må 
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pensjoneres tidligere kan bytte inn kvotene mot en statlig utbetalt pensjon. Dagens 

pensjonsordning for fiskere er gunstig sett i forhold til andre yrkesgrupper, og vi ser for oss at 

en videreføring av denne ordningen vil være til fiskernes beste. Likevel ønsker vi å betinge 

utbetaling av pensjon med at fiskere med en kvote gir den tilbake til staten. Dette er fordi et 

eventuelt salg av kvoten tidligere har ført til en så stor inntekt at fiskeren ikke lengre har 

behov for å motta pensjon. 

  

1.4.4 Deltakerlov og geografisk tilhørighet 

Dagens deltakerlov regulerer hvem som har rett til å drive ervervsmessig fiske og fangst og 

annen høsting av viltlevende marine ressurser. I følge deltakerloven § 2, første avsnitt, 

inkluderer dette ”…fartøy som er norsk etter reglene i sjøloven §§ 1 til 4 og fartøy som eies 

av utlending bosatt i Norge når fartøyets største lengde er mindre enn 15 meter.” For å sikre 

at alle marine ressurser tilfaller den norske stat burde ikke utlendinger bosatt i Norge kunne 

drive fiskefartøy. Med dagens teknologi vil også fiskefartøy under 15-meter kunne innhente 

store mengder råvarer. Det er derfor nødvendig å stryke ”... og fartøy som eies av utlending 

bosatt i Norge når fartøyets største lengde er mindre enn 15 meter.” fra deltakerloven. Dette 

for å sikre at norske ressurser fortsatt skal tilhøre det norske folk og at norsk fisk føres i land i 

Norge slik at nye arbeidsplasser tilføres kyst-Norge. 

  

Når det kjøpes opp en kvote, slik det har vært praktisert i mange år, tilhører denne kvoten 

som regel et geografisk område. Kvotens eier har fullmakt til å selge sin fiskeflåte. Kvoter og 

konsesjoner kan imidlertid ikke selges, og skal derfor fortsatt tilhøre den region som kvoten 

opprinnelig ble tildelt til. Det er derfor svært viktig at fiskerimyndighetene til stadighet 

minner om og håndhever at kvoten bestandig skal tilhøre dens opprinnelige fylke/region. 

Dette er for å sikre at områder ikke blir overfisket, og at arbeidsplassene og bosettingen langs 

hele den norske kyst bevares. 

  

AUF i Troms vil: 

●  At alle kvoter skal eies av det norske folk, og skal forvaltes av staten på deres 

vegne. 

● Innføre “Tidsbestemt tilbakekalling av kvoter”. 
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● Tilby fiskere som skal pensjoneres å bytte inn sine kvoter mot en statlig 

pensjon 

● Innføre “Generasjonskvoter” for å rekruttere unge fiskere. 

●  Forbedre deltakerloven og stryke ”... og fartøy som eies av utlending bosatt i 

Norge når fartøyets største lengde er mindre enn 15 meter.” fra dl. § 2, første 

avsnitt.  

● at kvoter skal ha tilhørighet til deres opprinnelige fylke. 

  

  

15 



 

1.5 Fiskernes og havnearbeidernes rettigheter og plikter.  

 

Det er et viktig prinsipp i det norske arbeidsliv og for arbeiderbevegelsen at arbeidstakere har 

gode lønns- og arbeidsvilkår. Det er en utfordring at det gode regelverket vi har i Norge ikke 

blir gjeldende for de som jobber på havet. Utflagging av skip resulterer i at de som jobber på 

båt ofte blir unntatt fra rettighetene man har i resten av arbeidslivet. AUF i Troms mener at 

alle som jobber i norske farvann eller på norske havner skal jobbe under norske arbeids- og 

lønnsvilkår på lik linje med andre arbeidstakere.  

 

Leveringsplikten sikret arbeidsplasser langs kysten for mottak og bearbeidelse av fisk. Å ha 

en tilbudsplikt har svekket dette og resultert i nedleggelse av arbeidsplasser i kyst-Norge. I 

tillegg fører svekking av leveringsplikten til nedleggelse av mottak. Dette er en utfordring for 

kystflåten som ikke har de samme mulighetene som store skip til å selv frakte fisken over 

lengre distanser. Leveringsplikten må opprettholdes med krav om at fisken leveres til land i 

fylket den er fisket.  

 

Bearbeidingsplikten sikrer sammen med leveringsplikten aktivitet i mottakene langs kysten. 

Ved å kreve at fisken bearbeides på fiskemottak i fylket hvor fisken er hentet opp sikrer man 

ikke bare tilstedeværelsen av fiskemottakene, men også arbeidsplasser og bosetting. Det er et 

viktig virkemiddel i arbeidet med å ha ha folk og aktivitet i hele landet. Bearbeidingsplikten 

må også opprettholdes sammen med leveringsplikten. 

 

Råfiskloven er et viktig virkemiddel for å gi fiskere en rettferdig lønn for arbeidet sitt. At det 

settes en minstepris garanterer rettferdighet for fiskerne under salg. I tillegg skaper det en 

forutsigbarhet over tid for de som driver fiske i mindre omfang på heltid. 

 

AUF i Troms vil: 

  

● at arbeidsmiljøloven og norske lønnsvilkår alltid skal følges i norske farvann og 

havner, uansett arbeidstaker. 
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●    Opprettholde leveringsplikten for å sikre en stabil levering ved alle fiskemottakene 

langs kysten. 

●  Opprettholde bearbeidingsplikten for å holde aktivitet i fiskemottakene 

●   Bevare råfiskloven for å sikre råvarenes minstepris, og sikre at dette ikke bestemmes 

av kjøperen.  
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2. Oppdrett 

Oppdrett er en ganske ny næring i Norge men kan ha potensiale til å bli en av grunnsteinen i 

Norges fremtid. Næringen selv sikter seg inn på å vokse både i produksjon og i verdi. Det kan 

den med hell gjøre, men det kan ikke gå på bekostning av økologi, lokalsamfunn eller fiskeri. 

Vi må bruke politiske virkemidler til å skape en næring som er forberedt på vekst. Det er 

fortsatt mange utfordringer knyttet til lakselus, rømming, sykdom og fiskevelferd som må 

løses før vekst er aktuelt.  

 

I samarbeid med næringen selv kan utfordringene løses og det kan legges til rette for en 

bærekraftig oppdrettsnæring, med mål om å være den beste i verden på miljø og kvalitet.  

 

Norsk laks er et varemerke. Dette varemerke må vernes om med å sikre kvaliteten og en 

bærekraftig produksjon. En av norsk oppdrettsnæring sine største fortrinn er tilliten kjøpere 

har til produktet som selges. Den tilliten er avhengig av at norsk laks fortsetter å være 

synonymt med kvalitet. Bare streng regulering og seriøsitet vil sikre at dette er gjeldende 

også i fremtiden. 
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2.1 Lokalsamfunn 

AUF i Troms er av den oppfatning at oppdrettsnæringen i dag ikke gir nok tilbake til 

lokalsamfunnene hvor oppdrett drives. Oppdrett er krevende for lokalmiljøet og kommer 

tidvis i konflikt med eksisterende fiskeripraksis. Havressursene langs kysten som 

oppdrettsnæringen benytter seg av tilhører det norske folk i fellesskap. Derfor må også deler 

av inntektene fra denne næringen tilfalle fellesskapet.  

 

Med dagens ordning betaler oppdrettsnæringen lite skatt til kommunene. I tillegg er det få 

arbeidsplasser knyttet til anleggene og administrative arbeidsplasser faller ofte til Oslo og 

andre større byer. Resultatet er at kommunene og lokalsamfunnene som er vert for oppdrett 

ser lite av de positive ringvirkningene andre næringer bringer med seg. Det må legges opp til 

ordninger som sikrer rettferdig kompensasjon av vertskommunene for arealet de setter av til 

oppdrettsnæringen. 

 

En arealavgift på oppdrettsnæringen vil sikre både inntekter og kompensasjon for 

arealutnyttelse til vertskommunene. I tillegg vil det gjøre det mer attraktivt for kommuner 

langs kysten og legge til rette for anlegg i sin kommune. Denne skatten representerer også 

kompensasjon for miljøkonsekvenser av oppdrettsnæringen og skal blant annet benyttes til å 

finansiere ekstra utgifter og arbeid som tilfaller kommunen som konsekvens av dette.  

 

Det finnes eksempler på at opprettelsen av oppdrettsanlegg kommer i konflikt med 

eksisterende fiskeområder. Som hovedregel mener AUF i Troms at i tilfeller hvor oppdrett og 

fiskeri kommer i konflikt så skal fiskerinæringen prioriteres. Arbeidet med å kartlegge 

områder som brukes til fiskeri må styrkes og aktive fiskere i den aktuelle kommunen må 

involveres i dette arbeidet tidlig i prosessen.  

 

AUF i Troms vil: 

● innføre en arealavgift på oppdrettsnæringen på 40 øre per kilo fisk  

● at alle inntekter fra arealavgiften skal gå til vertskommunen 

● at fiskeri skal prioriteres der oppdrett og fiskeri kommer i konflikt 
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● styrke arbeidet med å kartlegge fiskefelt før åpning av oppdrettsanlegg 

 

2.2 Konsesjoner 

Akvakultur er en tillatelsebasert næring. Tillatelsen til å drive oppdrett langs norskekysten gis 

ut i form av konsesjoner. Dette systemet må bevares for å sikre en stabil og bærekraftig 

utvikling i oppdrettsnæringen. 

 

Konsesjoner som er blitt delt ut frem til nå er tidsubegrenset. Det skaper en utfordring fordi 

selv om konsesjoner ikke skal være en evigvarende rett på drift av oppdrett så finnes det 

ingen tydelige regler for når og hvordan konsesjonene skal tilbakefall til staten. Ettersom 

konsesjoner har blitt solgt og handlet med etter de ble delt ut har de fått en ganske reell 

målbar verdi juridisk sett. Dette gjør det mer komplisert for staten å kreve tilbake 

konsesjonene.  

 

AUF i Troms mener at de eksisterende konsesjonene må kreves tilbake av staten innen 2035. 

Dette for å sikre ingen blir sittende på konsesjoner i evig tid. De som får konsesjoner tilbake 

dratt må økonomisk kompenseres for disse. Fremtidige konsesjoner som deles ut må ha en 

satt tidsbegrensning slik at man unngår å igjen komme i en situasjon hvor eierskapet til 

ressursene i oppdrettsnæringen kan settes spørsmålstegn ved.  

 

Det er viktig å bevare en variert struktur i oppdrettsnæringen. Utviklingen i næringen har gått 

mot flere større aktører som har flere titalls konsesjoner. For å sikre at også de mindre 

aktørene har grunnlag til å fortsette sin drift må disse prioriteres i tildelingen av konsesjoner. 

Med mindre aktører menes i denne sammenhengen de som har mellom 1 og 3 konsesjoner. I 

tillegg må aktører som som vil legge til rette for økt bearbeiding prioriteres. “Mindre aktører” 

og ”søkere som vil legge til rette for bearbeiding og økt verdiskaping” må behandles som 2 

likestilte kriterier. De minste oppdretterne har sjelden mulighet til å drive foredling av eget 

råstoff. Dette må likevel ikke være grunnlag for å nedprioritere disse aktørene i 

tildelingsprosessen. 
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I 2015 ble det startet en prøveordning med tildelelse av utviklingstillatelse. Dette er tillatelser 

reservert til å teste ut og utvikle ny teknologi og nye løsninger. Intensjonen var å øke 

innovasjonstakten i næringen. AUF i Troms mener det er rett å bidra til å løse utfordringer i 

næringen på denne måten og mener at prøveordningen må videreføres. Allikevel er det viktig 

å sikre at disse utviklingstillatelsene brukes etter formålet og ikke bare for å øke 

produksjonen. Det er derfor viktig at det stilles strenge krav i søknadsprosessen. Slik det er 

idag kan bedriften selge det som er produsert under utviklingstillatelsen på lik linje med 

annen fisk når prosjektet er gjennomført. AUF i Troms mener dette virker mot sin hensikt og 

motiverer aktører til å søke etter utviklingstillatelser uten å ha et reelt ønske om å innovere. I 

stedet bør inntekten fra salg av fiske fra disse merdene tilfalle vertskommunen. 

 

AUF i Troms vil: 

● videreføre prinsippet om at alle ressurser i det norske havet, inkludert de forvaltet av 

oppdrettsnæringen, tilhører det norske folk 

● at staten skal kreve tilbake tidligere tildelte konsesjoner innen 2035 

● at alle fremtidige konsesjoner som gis skal ha en varighet på maksimum 10 år, 

deretter må det søkes om opsjoner om videre drift hvert 5 år. 

● at oppdretter som driver på en useriøs eller uønsket måte ikke får godkjent søknader 

om videre drift etter konsesjonen er utløpt. 

● at havkonsesjoner følger samme krav og regelverk som andre konsesjoner 

● at konsesjoner ikke skal kunne selges videre mellom private aktører 

● videreføre prøveordningen med at fiskeridirektoratet kan tildele utviklingstillatelser 

● stramme inn kravene for hvilke prosjekter som får tildelt utviklingstillatelser og 

prioritere prosjekter med økologiske eller miljørelaterte mål 

● at inntekter fra utviklingsmærer skal tilfalle vertskommunen 
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2.3 Fremtid og vekst 

2.3.1 Utviklingspotensiale 

Siden 1970-tallet har fiskeoppdrett vært en viktig næring i Norge. Forskjellige private 

selskaper har åpnet anlegg etter anlegg, hvor mange av disse har etablert seg i små 

lokalsamfunn. Dette har ført til en stabil vekst i arbeidsplasser i distrikts Norge. Fra før av har 

distriktene bugnet av fiskere som tjente til livets opphold på båt. Denne næringen har mistet 

sysselsatte over en lengre periode, og distriktene har mistet innbyggere.  

 

Oppdrettsnæringen er i stadig vekst. De utvider og tenker nyere. Hittil har mange hatt lagt 

virksomheten til småkommuner langs kysten, da det her er enklest å legge til rette for 

oppdrett. Dette medfører både flere arbeidsplasser til områdene og tilflytting til de ellers 

fraflytningstruede kystkommunene. Det er dermed ofte stort potensiale og god støtte fra 

lokalsamfunnet for videre utvikling og næringsaktivitet. 

  

Utviklingspotensialet innenfor oppdrettsnæringen er stort. Alt fra landbaserte-til 

tidevannsbaserte oppdrettsanlegg er forslag for å gjøre oppdrett mer miljøvennlig. For AUF i 

Troms er det et krav at all videreutvikling av oppdrett skjer med varsomhet overfor miljøet, 

bærekraftighet og fiskevelferd. Oppdrettsnæringen ønsker selv å eksportere for 200 milliarder 

kroner innen 2030, og regjeringen ønsker en femdobling eksport av innen 2050. Et 

hovedkriterium for AUF i Troms er at denne utviklingen må skje i tråd med miljøet. Da det er 

en forutsetning at alle oppdrett går en mer miljøvennlig vei ved ny utvikling. Gjør derimot 

anleggene ikke dette, vil det medføre sanksjoner i form av ekstra skatt. Da vil også de som på 

kort tid velger miljøvennlige alternativ motta goder i form av skattelettelser.  

 

Utdanning er et stort utviklingspotensiale for oppdrettsnæringen og noe som må satses på. 

Derfor er det viktig at utdanning blir et satsningsområde fra næringen. På videregående har 

man linjer som naturbruk, blå linje, som sikrer kompetansearbeidskraft til oppdretten. Dette 

ønsker AUF i Troms å styrke. Idag er det bare to videregående skoler som tilbyr vg2 

akvakultur og bare en vgs som tilbyr vg2 kjemiprosess. Dette er fremtidsrettede studier, og 
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noe vi i AUF i Troms mener vi burde ha økt fokus på og styre disse. Det er også ønskelig å på 

sikt se om vi kan øke vg2 kjemiprosess til flere videregående skoler.  

  

Den største trusselen for lakseoppdrettet er lakselusen, og lus er en trussel i så og si alle 

oppdrettsanlegg. Teknologien utvikler seg sakte, og det jobbes med løsninger på 

utfordringen. Ved å ha lukkede eller delvis lukkede oppdrettsanlegg vil man kunne samle inn 

lus og annet uvedkommende og kvitte seg med det på en miljøvennlig måte, slik at det ikke 

slippes ut i havet. I lukkede og delvis lukkede anlegg i sjø, kan man skjerme oppdrettslaksen 

mot lus og i tillegg redusere rømming. Dette gjøres med en tett barriere som skiller laksen fra 

vannet rundt anlegget. AUF i Troms støtter videre utvikling av denne type løsning. 

2.3.2 Fremtidsperspektiv 

Fiskeri er den næringen vi i Norge har levd av lengst. Det at man ved hjelp av bare en båt kan 

skaffe mat til sin familie og ved hjelp av konsesjon og kvote kan man tjene penger på å fiske i 

havet rett utenfor stuevinduet. Havet tilhører folket og konsesjonene som utdeles til fiskerne 

er en rettighet som få har til å fiske fisken vår. 

 

For AUF i Troms er det viktig at oppdrett- og fiskerinæringen kan samarbeide og 

sameksistere. Det er avgjørende for oss at den eldste og mest miljøvennlige næringen, fiskeri, 

får et fortrinn. For små lokalsamfunn i distriktene er begge næringene ofte sentrale 

inntektskilder, og står for de fleste arbeidsplassene. Dette er noe AUF i Troms ønsker å 

styrke. Oppdrettsnæringen har skaffet arbeidsplasser og tilflytting til små lokalsamfunn de 

siste tiårene. Dette gjør at deres innsats og knytting opp mot lokalsamfunnene verdifulle, og 

dette er noe av det vi i AUF i Troms ønsker å styrke. 

 

For AUF i Troms er det viktig at oppdrettsnæringen tar høyde for det biologiske mangfoldet 

vi trenger i havet. Da er miljøperspektivet et av de aller viktigste punktene. Vi må passe på at 

ingen arter i havet blir for påvirket av oppdretten. Gjennom å forsikre seg om at oppdrett ikke 

kommer i konflikt med levedyktigheten til noen arter, kan man bevare mangfoldet i havet og 

beskytte viktige økosystemer. 
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På sikt er ikke vekst innenfor oppdrettsnæringen et mål, men heller en bærekraftig og 

miljøvennlig næring. Det betyr ikke at vekst ikke skal tillates, men det skal ikke komme på 

bekostning av hensyn til økologi og miljøet. AUFs ideologi er at økologi skal komme fremfor 

økonomi, derfor er det viktig å sørge for dette. AUF i Troms mener at dagens situasjon i 

veldig liten grad gir rom for vekst. Det er store utfordringer knyttet til fiskehelse, 

miljøforurensing og lakselus som bare vil bli større etterhvert som næringen vokser. I 

samarbeid med oppdrettsaktørene i Norge må man ved politiske tiltak finne gode løsninger på 

disse utfordringene. Vi kan ikke gi rom for vekst når næringen per i dag er en trussel for 

miljøet.  

 

Oppdrettsnæringen har vært ærlig på at det er mange utfordringer og sier selv i dokumentet 

“Veikart for havbruksnæringen” utformet av Norsk Industri at vekst ikke kan komme på 

bekostning av økte miljøutfordringer eller fiskehelsen. Det er viktig for AUF i Troms at 

oppdrettsnæringen er samarbeidsvillige når det gjelder å bli mer miljøbevisst. På denne måten 

sikrer vi en større garanti for at næringen faktisk blir mye mer miljøvennlig og at fiskehelsen 

i mærene forbedres. 

 

Oppdrettsnæringen slik den er i dag er ikke bærekraftig. Det slippes ut for mye 

miljøforurensning fra mærene i form av blant annet lakselus. Dette er man nødt til å finne en 

varig løsning på snarest. Fiskeriminister Per Sandberg sitt “trafikklys-system” mener AUF i 

Troms ikke er veien å gå. Vi skal ikke hindre utvikling i områder der det åpenbart er mange 

muligheter for både fiskeri og oppdrett.  

 

2.3.3 Merkevare 

Norsk laks er i dag et anerkjent merkevare over hele verden. Dette gir norsk oppdrettsnæring 

en stor fordel sammenlignet med konkurrenter fra andre deler av verden. Merkevare bidrar til 

å sikre at det kan kreves høye priser i eksport i tillegg til å promotere Norge internasjonalt. 

Statusen til norsk laks kommer ikke av seg selv. Den er bygd opp som et resultat av god 

markedsføring og seriøsitet fra næringen. Dette må ivaretas også i fremtiden. 
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Det viktigste virkemiddelet for å verne om og styrke integriteten til norsk laks er å bevare 

seriøsiteten også i fremtiden. Da må problemene knyttet til lakselus, miljø og sykdom løses 

raskt. Det er også viktig å sikre gode relasjoner mellom næringen, lokalsamfunn og de 

ansatte. Da må oppdretterne ta sin del av samfunnsansvaret ovenfor lokalmiljøer og det 

globale miljøet.  

 

Det er gjort et godt arbeid med å promotere norsk laks internasjonalt både av stat og næringen 

selv. Dette arbeidet må fortsette og satses på videre. Gjennom NHO og staten kan man lage 

gode rammevilkår for promotering og utstilling av merkevaren i diverse internasjonale fora. 

Det er også viktig at man i utdeling av konsesjoner og eksport sikrer at markedet ikke 

oversatureres. 

 

AUF i Troms vil: 

● verne om merkevaren norsk laks. 

● opprettholde og styrke seriøsiteten i næringen 

● satse på å promotere norsk laks internasjonalt 

● unngå oversaturering av det internasjonale markedet ved å begrense 

konsesjonstildeling. 

● At oppdrett ses i sammenheng med fiske i gitt område, der sistnevnte skal prioriteres i 

arealbevilgning. 

● At alle oppdrettsanlegg innen 2040 skal være delvis eller helt lukket. 

● At all rømming av fisk fra oppdrettsanlegg bøtes selskapet for en gitt sats per 

rømming. 

● At det skal bevilges goder i form av skattelettelser til selskap og oppdrettsanlegg der 

de blir mer miljøvennlige. 

● At oppdrettsanlegg som ikke velger/ønsker å være mer miljøvennlig skattelegges 

ekstra for dette. 

● At alle anlegg som ikke kan regnes som rømningssikre innen 2024 blir pålagt merking 

av all laks for sporing og enklere utfisking. 

● avvikle “trafikklys”-systemet innført av fiskeriminister Per Sandberg 

● at det i samarbeid mellom stat og næringen legges til rette for kontrollert vekst som 

ivaretar miljø, bærekraftighet og fiskevelferd. 
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2.4 Miljøhensyn og Fiskehelse  

AUF i Troms sin politikk for oppdrettsnæringen skal basere seg på prinsippet om «økologi 

foran økonomi» derfor skal miljøhensyn og helsen til både fisken som produseres, områdene 

anleggene ligger i og ikke minst helsen til menneskene som spiser den vektlegges høyere enn 

den økonomiske gevinsten som kommer med å drive slike anlegg. 

  

I dagens oppdrettsnæring er veldig mye avhengig av både tilfeldigheter og interessene til 

selskapene som eier og driver anleggene. Dette fører til mye usikkerhet, dette både i form av 

usikre tall og usikkerhet i hvilke sykdommer fisken vi spiser kan ha. Dette er noe som 

hverken er etisk forsvarlig eller trygt for forbrukerne. 

  

Med dagens ordning legges det alt for lite vekt på hvilke konsekvenser et oppdrettsanlegg har 

for omgivelsene det ligger i. Det må forskes mer og det må i tillegg brukes langt mere tid og 

ressurser for å finne ut hvilke konsekvenser et anlegg vil ha for områdene det skal være i, 

dette både i havet og på land. 

  

Et av de viktigste tiltakene som kan gjennomføres for å sikre at morgendagens 

oppdrettsnæring drives på en langt bedre måte med tanke på miljøet er at det må bevilges 

mye mere penger til forskningen på hva som fungerer best for alle delene av næringen. For å 

gjøre oppdrettsnæringen til en grønnere næring enn den er i dag må forskere få mulighet til å 

gjøre forsøk på alt fra hvilke nett som brukes, hvor anleggene ligger og hvordan fiskefôr som 

skal brukes. 

  

Den senere tid har det vært gjennomført forsøk med både plantebasert og karbonbasert 

fiskefôr. Dette har i all hovedsak gitt gode resultater og kan løfte fokuset over på andre 

prosjekter som eks. at fisken som ikke kan selges som mat kan brukes til biodrivstoff fremfor 

fiskefôr. Å lage karbonbasert fiskefôr har gitt gode resultater i den form at karbondioksid tar 

langt mindre plass i haven enn i luften. Dette medfører at mye karbon som ellers ville 

forsvunnet ut i atmosfæren kan brukes på nytt 
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I følge forskningen som er gjort vil ikke denne typen fôr ha noen betydning for hverken 

fiskens helse eller for tryggheten til forbrukerne. 

  

Det er en sannhet at det per i dag rømmer store mengder oppdrettsfisk fra anleggene og med 

det ødelegger økosystemene i områdene rundt da oppdrettsfisken har en helt annen 

oppbygning enn villfisk. Av denne grunn skal rømningskontroller skjerpes og tiltak som 

merking av alle fisk i anlegg og lukkede anlegg både til havs og på land skal prøves ut i større 

grad enn i dag. 

  

Oppfølgingen av brudd på regler i oppdrettsnæringen skal være strengere i dag. Dette er også 

ønsket av næringen selv. Bruddene skal i langt større grad enn i dag følges opp med bøter og 

avgifter dersom fisk rømmer og dersom fisk har over lovlig verdi av lus og andre 

sykdommer. Om et område av et anlegg har for høye verdier av lus og andre sykdommer skal 

det ses på andre bruksområder for denne fisken. Fremfor å destruere all denne fisken skal det 

ses på muligheter for å produsere eks. biodrivstoff av dette. 

  

I dag er det flere oppdrettsanlegg som bruker dieselaggregat som strømkilde. Dette fører til 

både luftforurensing og lydforurensing i lokalmiljøet. I tillegg medfører dette klimautslipp. 

Anlegg langs kysten har mulighet til å kobles på landstrøm. Dette vil være et mer miljø- og 

klimavennlig alternativ. All oppdrett langs kysten bør derfor være koblet på landstrøm. 

  

    AUF i Troms vil: 

●  Det skal gjennomføres 12 årlige eksterne kontroller av fiskehelse i alle 

oppdrettsanlegg. 

●  I tillegg til kontroller av fisk og fiskehelse skal det jevnlig gjennomføres kontroller av 

omgivelsene i områdene for å sikre bærekraftige standarder for miljøet i havet. 

●  Det skal gjøres grundige undersøkelser av områder hvor bedrifter vil åpne eller utvide 

oppdrettsanlegg. Disse skal føre til at oppdrettsanleggene skal mere harmonisk kunne 

flettes inn i omgivelsene uten å skade levekår for andre liv i havet rundt. 

●  Det skal forskes mere på plantebasert og karbonbasert for til fisk i oppdrettsanlegg og 

hvilken miljøgevinst dette kan føre med seg. 
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●  Kravene for hvilke fisk som kan selges skal holdes på et høyt nivå både i forhold til 

kvalitet og sykdommer for å sikre norsk fisk som merkevare også i fremtiden. 

●  Dagens løsning som tilsier at om det oppdages for høye verdier av både lus eller 

andre sykdommer skal skrotes og nye løsninger som fører til mindre svinn og en 

løsning som vil være bedre i forhold til miljø og i forhold til utnyttelse av ressursene 

som finnes. 

●  Rømnigskontroller skal skjerpes og det skal bedre enn i dag sikres at økosystemet i 

havene rundt anleggene holdes på et naturlig nivå uten innblanding av oppdrettsfisk. 

●  All fisk i oppdrettsanlegg skal merkes elektronisk for å ha bedre muligheter for å 

fange opp disse ved rømning 

●  Lukkede anlegg skal prøves ut i større grad, dette inkluderer både landbaserte og 

havbaserte anlegg 

● Det skal forskes mer på landbaserte anlegg der fokuset skal være på hvilket 

energioverskudd/underskudd dette medfører i tillegg til hvilke konsekvenser dette har 

for fisken. 

● Brudd på miljøkrav og overskridelser av div. sykdommer i et anlegg skal i større grad 

enn i dag følges opp med bøter og andre avgifter for å motivere driverne til å satse 

mere på begrensningen av disse faktorene. 

● Det skal settes av forskningsmidler for å se på effekten havmærer kan ha både på 

miljøet rundt samt fiskehelsen til fisken i mærene. 

● at alle oppdrettsanlegg langs den norske kysten skal kobles på landstrøm. 
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